
NNášáš týmtým
CATHEDRAL software byla založena dvěma přáteli v roce 1996.

Josef Sustr Pavel Sustr
Co-founder, CEO Co-founder, COO

Od té doby se společnost rozrostla, nyní má 9 lidí na hlavní
pracovní poměr a přes 10 spolupracovníků po celém světě.



NNášáš týmtým
Přes všechnu usilovnou práci máme čas i na zábavu ….

Firemní team-building setkání v roce 2011

ArisCATArisCAT
Hlavní zaměření naší společnosti je vývoj a prodej informačního 
systému ArisCAT.  

ArisCAT je speciální systém 
užívaný výrobními 
společnostmi, které vyrábí
výrobky stínící a 
zabezpečovací techniky, 
jako jsou žaluzie, rolety, 
markýzy a další

Tento systém užívá
velké množství společností
v Evropě i zámoří.



ProblProbléém a jeho m a jeho řřeeššeneníí
V tomto odvětví
se veškeré
výrobky vyrábí
na zakázku.

Obsahují velké
množství parametrů

 Rozměry
 Barva
 Způsob ovládání

ProblProbléém a jeho m a jeho řřeeššeneníí
Jakákoliv chyba v odběratelsko-dodavatelském řetězci znamená
chybně vyrobený
výrobek.

Pro výrobce i pro 
montážní firmu 
to znamená:

 Ztrátu peněz
 Ztracený čas
 Ztrátu důvěry 

zákazníka



NaNašše e řřeeššeneníí

Náš systém umožňuje instalačním 
firmám přímo u zákazníka 
uložit požadované parametry 
výrobků, zpracovat cenovou 
nabídku včetně 3D vizualizace 
výrobku a po potvrzení
zákazníkem odeslat kompletní
specifikaci výrobku 
do výrobní společnosti.

ExpanExpanzeze
V posledních 2 letech jsme zahájili expanzi do dalších států:
 Slovinsko
 Austrálie
 USA



Koho hledKoho hledáámeme
1.1. NNáávrh a implementace marketingovvrh a implementace marketingovéé strategiestrategie
Úkoly:

•• Analýza souAnalýza souččasnasnéého stavu nasazenho stavu nasazeníí systsystéému ArisCATmu ArisCAT
•• Identifikace pIdentifikace přřííleležžitostitostíí na svna svěětových trztových trzííchch
•• ProvProvéést výzkum konkurenst výzkum konkurenččnníích produktch produktůů
•• NNáávrh marketingovvrh marketingovéé strategie pro syststrategie pro systéém ArisCATm ArisCAT
•• Implementace vybraných dImplementace vybraných dííllččíích prvkch prvkůů z navrz navržženenéé
strategiestrategie

PoPožžadavky:adavky:
•• zzáákladnkladníí znalosti marketingových principznalosti marketingových principůů
•• kreativnkreativníí, samo motivuj, samo motivujííccíí se, cse, cíílevlevěědomýdomý
•• poupoužžíívváánníí virviráálnlníích sluch služžeb jako jsou LinkedIn, Facebookeb jako jsou LinkedIn, Facebook
•• aktivnaktivníí angliangliččtina, zodpovtina, zodpověědnost a schopnost týmovdnost a schopnost týmovéé prpráácece

Koho hledKoho hledáámeme
2. Vývoj ArisCAT pro Cloud a mobiln2. Vývoj ArisCAT pro Cloud a mobilníí zazařříízenzeníí

ÚÚkoly:koly:
•• Analýza souAnalýza souččasnasnéého stavu systho stavu systéému ArisCATmu ArisCAT
•• NNáávrh strategie modernizace systvrh strategie modernizace systéému ArisCATmu ArisCAT
•• PodPodíílenleníí se na vývoji dse na vývoji dííllččíích prvkch prvkůů z navrz navržženenéé strategiestrategie

PoPožžadavky:adavky:
•• znalosti modernznalosti moderníích programovacch programovacíích jazykch jazykůů
•• znalosti vývoje aplikacznalosti vývoje aplikacíí pro Cloudpro Cloud
•• znalosti pro vývoj na mobilnznalosti pro vývoj na mobilníích platformch platformááchch
•• alespoalespoňň pasivnpasivníí znalost anglickznalost anglickéého jazykaho jazyka
•• kreativita, zodpovkreativita, zodpověědnost a schopnost týmovdnost a schopnost týmovéé prprááce  ce  



Co nabCo nabíízzíímmee

 Zkušenosti z praktického fungování inovativní firmy
 Pohled do mezinárodního obchodu
 Zkušenosti s komplexním informačním systémem
 Vývoj v perspektivních trendech Cloudu a mobilní

platformy
 Jasný výstup z IP, vynikající pracovní reference
 V případě úspěchu možnost dlouhodobé spolupráce

CATHEDRAL Software
North America
Cambridge Innovation Center
One Broadway, 14th floor
Cambridge, MA 02142
USA
Email: info@ariscat.com
Phone: 1 (617) 778-2901

Europe, Middle East
Netusilova 1622/3
796 01, Prostejov
Czech republic
Email: info@cathedral.cz
Phone: 00420 582 336 936




